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Затверджено на засіданні Вченої ради
протокол від 19.09.2017 р. 01/1718

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
НА НАВЧАННЯ
ДО АСПІРАНТУРИ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

у 2017 році

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора
філософії до МНТУ

приймаються особи, які здобули ступінь магістра

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав
можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з
університетом.
До вступних випробувань

допускаються кандидати, які подали всі

необхідні документи, визначені цими правилами.
Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
складаються з:


іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з

відповідної спеціальності);


іспиту з іноземної мови за програмою, яка відповідає відповідає

рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
Вступник,

який

підтвердив

міжнародновизнаним сертифікатом

свій

рівень

(зокрема, для

знання

дійсним

англійської мови –

сертифікатом TOEFL, або International English Language Testing System, або
сертифікатом Сambridge English Language Assessment; для німецької мови –
сертифікатом TestDaF), звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з
найвищим балом.
Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється
за формулою:
Підсумковий бал = 0.5x1  0.3x2
де x1 - оцінка іспиту зі спеціальності;
де x 2 - оцінка з іноземної мови;
x1 x 2

- оцінки вступних іспитів за п’ятибальною шкалою.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями,
затвердженими наказом ректора університету на основі рекомендацій
Вченої ради, за поданням проректора з наукової роботи.
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
призначається додаткове вступне випробування з фаху.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі
здійснюється на підставі:


міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи
мобільності;



на підставі договорів, укладених між університетом та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо
обміну вченими чи академічної мобільності;



за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 06.09.2017 р. до

31.08.2018 р.
Вступ поза конкурсом для здобуття

освітньо-наукового ступеня

доктора філософії не допускається.
Прийом до аспірантури здійснюється за спеціальністю:
051 «Економіка», глалузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Для вступу до аспірантури подаються документи:
1.

Заява на ім‘я ректора університету;

2.

Копія паспорта;

3.

Особовий листок з обліку кадрів, автобіографію;

4.

Копія диплому та копія додатка до диплома

про закінчення

вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації
спеціаліста або магістра(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном –
копію нострифікованого диплому);
5.

копія ідентифікаційного коду;

6.

Медичну довідку про стан здоров’я;

7.

4 кольорові фотокартки (3х4);

8.

Список опублікованих наукових праць та винаходів (вступники,

які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові
доповіді (реферати)за науковою спеціальністю);
9.

Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови який засвідчує рівні С1
– С2, В1 – В2 (за наявності);
11. Витяг з трудової книжки, (за умови вступу не на денну форму
навчання);
12. Згоду на збір та обробку персональних даних.
Повний комплект обов’язкових документів у швидкозшивачі подається
вступником особисто до відділу аспірантури у встановлений термін.
Оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт пред’являються
вступником. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.
Етапи вступної кампанії
Прийом заяв та документів
Проведення співбесід, рецензування
наукових публікацій
Проведення вступних випробувань
Оприлюднення результатів вступних
випробувань
Зарахування до аспірантури

23.10.2017
20.11.2017
21.11.2017
24.11.2017
27.11.2017
08.12.2017
не пізніше
14.12.2017
не пізніше
20.12.2017

05.03.2018
30.03.2018
02.04.2018
06.04.2018
09.04.2018
20.04.2018
не пізніше
25.04.2018
не пізніше
30.04.2018

Право на першочергове зарахування
Право на першочергове зарахування до аспірантури мають:


особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону

дитинства" надане таке право;



особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;


особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21

лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи
про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право.
Подання

вступником

недостовірних

персональних

даних,

недостовірних відомостей про наявність права на зарахування, права на
першочергове зарахування, є підставою для відрахування.

